BONUS CHEQUE
– 2016 –

12 SYYTÄ HANKKIA
HOTELLISEKKEJÄ
Scandic Bonus Cheque -vihkossa on 12 sekkiä. Kun ostat sekkivihkon, saat yrityksen
hotelliyöpymiset edulliseen hintaan kuluvana ja seuraavana vuonna, niin pitkään kuin
sekkejä riittää. Kun tarvitset lisää, sinun tarvitsee vain ostaa uusi vihko. Yrityksen
kustannustenhallinta ei voisi olla helpompaa. Sinun ei tarvitse jahdata tarjouksia eikä
tinkiä matkustavien työntekijöiden mukavuudesta.

YKSI VIHKO – MONTA KÄYTTÄJÄÄ

VOIMASSA YLI 200 HOTELLISSA

Sekit eivät ole henkilökohtaisia, mikä tekee niistä
yritykselle erityisen edullisia. Sekit voidaan jakaa
useiden työntekijöiden tai eri toimipisteiden
kesken. Hyvä uutinen työmatkalaisille!

Voit käyttää Bonus Chequeita kaikissa
hotelleissamme, lukuun ottamatta Scandicin
partner-hotelleja. Näin vältyt laskemasta
ulkomaan valuuttaa ja maksamasta ulkomaisia
laskuja. Sekki antaa myös työntekijälle
vapauden valita aina mieleisensä hotellin.

KARSI MAJOITUSKUSTANNUKSIA
Sekkien avulla voit välttää markkinoiden vaihtelut.
Saat yöpymiset vähintään vuodeksi taatusti
samaan edulliseen hintaan saatavuudesta ja
kysynnästä riippumatta. Scandic Bonus Cheque
-sekkiä voit käyttää aina, kun hotellista löytyy
vapaa huone.

MITÄ TÄMÄ MAKSAA?
Löydät hinnat ja lisämaksut osoitteesta
scandichotels.fi/bonuscheque. Joissakin
hotelleissa peritään lisämaksu, mutta hinta
on silloinkin edullisempi kuin tavallisesti.

MONTA ETUA
» Helppo käyttää.
» Alennusta saadaksesi sinun ei tarvitse varata montaa yötä kerralla,
vaan voit ostaa tarvitsemasi määrän vihkoja.
» Samaa sekkivihkoa voi käyttää useampi henkilö.
» S ekit ovat voimassa kaikissa Scandic-hotelleissa (paitsi Scandicin
partner-hotelleissa), joista 135 hotellia ei veloita lisämaksua.
» Sisältää yli 100 tuotteen aamiaispöydän.
» Voit valita erilaisista huoneista, joista osa on lisämaksullisia.
» Hotellikustannukset voidaan budjetoida vuoden alussa.
» Maksat yöpymisistä vain kerran, ostaessasi sekkivihkon.
» Sekit ovat voimassa kaikkina viikonpäivinä, vähintään vuoden ajan.

VARAA HUONE NETISTÄ SCANDICHOTELS.FI
Sivuillamme näet Bonus Cheque -hinnan ja mahdollisen lisämaksun.

TILAA BONUS CHEQUE -VIHKO
Tilaa täyttämällä lomake nettisivuillamme osoitteessa scandichotels.fi/
bonuscheque, sähköpostitse bcfi@scandichotels.com tai puhelimitse
020 766 4100. Voit myös ostaa tai tilata Bonus Cheque -sekkejä kun
seuraavan kerran yövyt jossakin hotelleistamme.
Kun yövyt meillä, saat myös:
Internetyhteyden ja kuntohuoneen veloituksetta käyttöösi. Hotelleissamme
on myös 24 tuntia vuorokaudessa avoinna oleva myymälä. Lähes kaikista
hotelleistamme löytyvät myös kokoustilat sekä ravintola/baari.

HYVÄ TIETÄÄ

Hinnat ja ehdot löydät osoitteesta
scandichotels.fi/bonuscheque

» Bonus Cheque on tarkoitettu yrityksille.
» Sekit ovat voimassa kaikissa Scandic-hotelleissa,
paitsi Scandicin partner-hotelleissa.
» Sekit ovat voimassa Bonus Cheque -varauksissa
eikä niitä voi käyttää osamaksuna muiden
hintatyyppien varauksiin.
» Yksi sekki oikeuttaa yöpymiseen yhden hengen
huoneessa aamiaisella.
» Tietyissä hotelleissa peritään lisämaksu. Lue
lisää osoitteesta scandichotels.fi/bonuscheque.
Mukana matkustavasta vieraasta peritään
EUR 10 lisämaksu 2 hengen huoneessa.
» Bonus Chequeihin on merkitty voimassaoloaika
ja ne ovat voimassa jopa 2 vuotta ostopäivästä.
» Sekkejä ei lunasteta takaisin. Scandic voi
kuitenkin tietyin ehdoin korvata kadonneen
sekin (ks. edellä). Lue lisää osoitteesta
scandichotels.fi/bonuscheque.
» Sekillä ei voi maksaa ravintola- tai
konferenssipalveluita.
» Bonus Cheque on tarkoitettu henkilökohtaisiin
varauksiin. Jos haluat varata enemmän kuin
9 huonetta kerralla, hotelli voi tarjota alennuksen
sen hetkisen kysynnän perusteella.
» Bonus Cheque -hinta ei koske Top Floor
-kanta-asiakkaiden 48 tunnin takuu -varauksia.

